Avancerad nivå ska utveckla studenternas
förmåga att:

Magister-/masterutbildning i
Arbetsterapi/Fysioterapi
vid Sahlgrenska akademin
Inst. för Neurovetenskap och Fysiologi
Avdelningen för Arbetsterapi och Fysioterapi
susanne.rosberg@gu.se lisbeth.claesson@gu.se

• Fördjupa sina kunskaper, färdigheter och
förmågor inom AT/FT
• Självständigt integrera och använda kunskap
• Hantera komplexa företeelser frågeställningar
och situationer
• Utveckla förutsättningar för yrkesverksamhet
som ställer stora krav på självständighet,
forskning och utveckling
(Högskoleförordningen)

Varför utbildning på avancerad nivå?
• Ökad professionalisering
• Stärka yrkesidentitet

Avancerad nivå präglas av:
• Reflexion och skrivande

• Grund för specialistkompetens

• Högre grad av självständighet och förmåga till kritiskt
tänkande

• Verksamhetsutveckling

• Utveckling av förmåga till ”helikopterperspektiv” på
arbetsterapi/fysioterapi

• Evidenssäkra metoder

• Högre grad av komplexitet i fråga om innehåll

• Utvärdera och utveckla behandlingsmetoder

• Högre krav på grad av intellektuell mognad –
självständigt kunna söka, analysera, värdera,
sammanställa information

• Utveckla kliniska riktlinjer
• Kunna visa mervärdet av AT/FT:s insatser i samhället
• Grund för forskarstudier

• Större ansvar i relation till utvecklingen av arbetsterapi
som yrkesområde och ämne
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Rekommenderad studiegång för masterexamen
2 år, 120 hp varav 60 hp inom huvudområdet
Ämnesfördjupning i AT/FT
15 hp obligatorisk

Valbar fördjupningkurs inom
AT/FT 15 hp
obligatorisk

Valbara kurser inom AT/FT eller
andra huvudområden 15 hp

Valbara kurser inom AT/FT eller
andra huvudområden 15 hp

Valbara kurser inom AT/FT eller
andra huvudområden 15 hp

Vetenskaplig metod 15 hp
obligatorisk

Rekommenderad studiegång Magister
1 år, 60 hp varav 30 hp inom huvudområdet

Ämnesfördjupning AT/FT
15 hp obligatorisk

Valbar
fördjupningskurs
15 hp

Vetenskaplig metod 15 hp
obligatorisk

Självständigt arbete
inom AT/FT
15 hp

Självständigt arbete inom AT/FT 30 hp (eller 15 hp + 15 hp)
obligatoriskt

Obligatoriska kurser i examen

Fördjupningskurser i fysioterapi vid GU
Varje år ges olika valbara huvudområdeskurser i fysioterapi
motsvarande 30 hp

• ARB031/FYS023 Ämnesfördjupning inom AT/FT,
15 hp (varje hösttermin) (paradigm, perspektiv,
teorier, modeller och begrepp)

FYS023 Ämnesfördjupning i fysioterapi, 15 hp, halvfart varje HT (obligatorisk
MSc kurs för alla FT)

• AFT101 Vetenskaplig metod 15 hp (varje
vårtermin), alt andra kurser om 15 hp i
vetenskaplig metod avancerad nivå

FYS022 Fysioterapi - neurologisk rehabilitering vid stroke, 15 hp, kvartsfart,
VT19-HT19, återkommande vart annat år c:a

• ARB/FYS 37/44/39 Självständigt arbete i AT/FT
30 hp alt 15 + 15 hp

FYS040 Fysisk träning med fördjupning inom arbets- och träningsfysiologi
7,5 hp, kvartsfart, återkommande vart 2:a-3:e år cirka

FYS048 Fysioterapi och kvinnors hälsa, 7,5 hp, återkommande. EV. en del
2, 7,5 hp planeras framöver
FYSxx Fysioterapi och psykisk ohälsa, 15 hp, kvartsfart, under planering,
preliminär start HT2019 – VT2020
FYS014, Fysioterapi, fördjupning respiration, 7,5 hp, återkommande vart 3:e
år cirka
FYS010 Fysioterapi och habilitering med inriktning mot barn och ungdom,
7,5 hp, kvartsfart, återkommande vart 3:e år cirka
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Fördjupningskurser i arbetsterapi
Varje år ges valbara huvudområdeskurser i arbetsterapi
motsvarande 30 hp.
ARB031 Ämnesfördjupning i arbetsterapi, 15 hp, halvfart varje HT
(obligatorisk MSc kurs för alla FT)
ARB030 Arbetsterapi - neurologisk rehabilitering vid stroke, 15 hp, ,
kvartsfart, återkommande vart 2:a – vart 3:e år cirka
ARB015 Arbetsterapi och habilitering med inriktning mot barn och
ungdom, 7,5 hp, kvartsfart, återkommande vart 3:e år cirka
ARB039, Arbetsterapi och långvarig smärta, 15 hp kvartsfart,
återkommande vart 3:e år cirka
ARB040 Arbetsterapi vid psykisk ohälsa, 15 hp, kvartsfart,
återkommande vart 2:a – vart 3:e år cirka

MSc i AT/FT med särskild inriktning
mot Hälsovetenskapligt
utvecklingsarbete
planerad start hösten 2020

Master Programme in Health Sciences

ARB043 Återgång i arbete - bedömning och behandling ur ett
samhällsperspektiv, 7,5 hp, kvartsfart, återkommande

Syfte
• Stärka kompetenser inom de olika hälsovetenskapliga
professionerna vid Sahlgrenska akademin, för att utveckla, förbättra
& kvalitetssäkra hälso‐ och sjukvård samt verksamhet och
organisation av samhällsstödjande insatser
• Förbereda för att driva forskning och utvecklingen av hälso‐ och
sjukvård samt verksamhet och organisation av samhällsstödjande
insatser i ett föränderligt samhälle.
• Förbereda för att analysera strukturella och kulturella aspekter och
dess konsekvenser för hälso‐ och sjukvård samt verksamhet och
organisation av samhällsstödjande insatser i relation till samhällets
utmaningar och omvärldshändelser
• Stärka möjligheterna för livslångt lärande genom fördjupning och
breddning av yrkesspecifika kunskaper.
• Skapa förutsättningar för interprofessionellt lärande och samarbete

Arbetsgruppsrapport – uppdrag av UR
karl.maack@gu.se kristin.falk@fhs.gu.se erika.lindberg@microbio.gu.se
susanne.rosberg@neuro.gu.se

Examen
• Utbildningsprogrammet syftar till en masterexamen
inom det hälsovetenskapliga området med
fördjupning inom verksamhetsutveckling med
möjlighet att ansöka om en masterexamen inom
det egna huvudområdet, samt förbereda för
fortsatta studier på forskarnivå.
• Medicine masterexamen med huvudområdet
arbetsterapi resp. fysioterapi
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Har du frågor angående avancerad nivå, kontakta:

Masterns uppbyggnad
Hälsovetenskapligt utvecklingsarbete 1:
MED998 Development work with project management
in healthcare

15 hp

Gemensam
obligatorisk kurs

Hälsovetenskapligt utvecklingsarbete 2:
15 hp
EV2113 Evidens i praktiken: förändring av verksamheter
utifrån evidens

Gemensam
obligatorisk kurs

Fördjupningskurser inom respektive huvudområde

30 hp

Obligatoriska
fördjupningskurs
er

Valfria kurser

15 hp

Valfritt

Vetenskaplig metod

15 hp

Gemensam
obligatorisk kurs

Examensarbete inom respektive huvudområde

30 hp

Obligatorisk
fördjupningskurs

Kursadministratör:
Maria Hamberg maria.hamberg@gu.se
Nivåansvarig:
FT: Kaisa Mannerkorpi kaisa.mannerkorpi@neuro.,gu,se
AT: Lena Mårtensson lena.martensson@neuro.gu.se
Studievägledare: Therese Johansson 031 - 786
3653 Therese.Johansson.2@gu.se
Länk till kurser i AT/FT GU:
http://neurophys.gu.se/sektioner/halsa-ochrehabilitering/utbildning/magister-master/arbetsterapifysioterapi-avancerad-niva
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